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ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 28. 5. 2019 a 24. 6. 2019 bylo projednáno a schváleno:
Realizace projektu „Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ, přístavba šaten“- realizace tohoto projektu je
podpořena finančními prostředky ve výši 1.200.000,- Kč z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Práce na
fasádě budovy pokračují v součinnosti s opravou střechy.
„ZŠ a MŠ Chodovice - dokončení rekonstrukce a modernizace budovy“
Azbestocementová krytina byla z celé střechy odstraněna. Děti trávily čas mimo budovu. Žáci základní školy byli
ve sportovním areálu U Vagónu. Do školy chodili pouze na obědy. Děti ze školky trávily celé dny v lese a to včetně
svačiny. Do školky chodily pouze na oběd a spát. K dnešnímu dni je již
střecha pobitá prkny. Nutné je odstranit z komína zařízení provozovatele
internetu - firmy Fastlink s.r.o., který k tomu byl vyzván již v dubnu 2019.
Řešeny byly možnosti co nejrychlejšího odstranění zařízení z komína, aby
mohly práce na rekonstrukci a opravě střechy pokračovat bez přerušení.
Komín je třeba ubourat. Firma FastLink s.r.o. zajišťuje přepojení svých
uživatelů. Část zařízení byla umístěna také na věži kostela, bez zásahu
do střechy a to provizorně na dobu určitou do 31. 12. 2019.
Na dokončení rekonstrukce a modernizace budovy byla v únoru podána Žádost o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj. Začátkem března 2019 proběhla poptávková a výběrová řízení na projekty, které žádost zahrnovala
a jejich výsledky byly řádně projednány a schváleny na březnovém a dubnovém zasedání zastupitelstva obce. Po
vyhodnocení poptávkových řízení a výběrového řízení byly zahájeny práce na projektech ve schválené celkové
výši 1 773 900,13 Kč včetně DPH. Jedná se o opravu střechy budovy a dešťové kanalizace, která je v havarijním
stavu, nové rozvody elektřiny včetně svítidel v prostorách základní školy a rekonstrukci podlah v kmenových
učebnách ZŠ. Na zastupitelstvu byly tyto projekty schváleny s tím, že budou realizovány i bez ohledu na to, zda
požadovanou dotaci z MMR obdržíme. Součástí Žádosti byly také projekty v hodnotě 444 551,11 Kč včetně DPH,
které měly být realizovány pouze v případě, že dotaci z MMR obdržíme. Jedná se o prostory v přízemí budovy
- mateřská školka. V těchto prostorách jsou rozvody elektřiny i stávající svítidla zastaralá. Stejně tak jako podlahy
v obou třídách MŠ a na chodbičce. V Žádosti se také počítalo se snížením stropů pomocí podhledů bez zateplení
a s výměnou vstupních dveří do obou tříd MŠ za bezbariérové, protipožární. To jsou zbývající práce, které by bylo
vhodné provést a tím rekonstrukci a modernizaci budovy jako celku dokončit. Zastupitelé řádně projednali a
jednohlasně schválili, že výše uvedené projekty v plánované výši 444.551,11 Kč včetně DPH, budou realizovány i
bez získaných finančních prostředků od MMR ČR a to během prázdnin. Výdaje na realizaci projektů budou v plné
výši hrazeny z rozpočtu obce Holovousy.
Projednáno dále bylo uzavření Darovacích smluv od rodičů dětí, kteří
darovali Základní škole a Mateřské škole Chodovice finanční dary.
V součtu se jedná o částku ve výši 13.000,- Kč. Finanční dar je určený na
pořízení koberce do mateřské školy.
Zastupitelé schválili uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Hořice
a obcí Holovousy k zajišťování výkonu činnosti obecní policie. V obci
tak budete moct vídat strážníky Městské policie Hořice, kteří budou dohlížet
na dodržování pořádku v obci.
Schváleno bylo přijetí účelové investiční dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje ve výši 1 192 000,00 Kč na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu
s názvem „Přístavba sociálně technického zázemí + Rekonstrukce veřejného osvětlení Holovousy, Chodovice“.
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu nesmí přesáhnout 31,93%.

Vyhodnoceno a zastupitelstvem schváleno bylo výběrové řízení na dodavatele stavby Přístavba sociálně
technického zázemí ve sportovním areálu U Vagónu. Nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši 3 326 997,50 Kč,
ze čtyř oslovených, předložil Petr Andrejs. Na tuto stavbu vydal dne 14. 5. 2019 Městský úřad Hořice, stavební
úřad Rozhodnutí, kterým schvaluje stavební záměr „Přístavba sociálně technického zázemí ke stávajícímu
provoznímu objektu, Holovousy“. Stavba obsahuje: přístavbu skladových prostor a sociálního zařízení pro
pracovníky obce, přístavbu přístřešku (pergoly) pro venkovní posezení, zpevněné plochy a STL přípojku a domovní
rozvod plynu.
Zastupitelstvo schválilo Žádost obce Bílsko o stanovení společného školského obvodu. Následně byla uzavřena
Dohoda a na červnovém zasedání zastupitelstva byla vydána obecně závazná vyhláška obce Holovousy č.
1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy a společného školského
obvodu základní školy pro 1. stupeň, který je tvořen územními obvody obcí Bílsko u Hořic a Holovousy.
Schváleno bylo uzavření Darovací smlouvy na poskytnutí finanční podpory ve výši 7.000,- Kč na rok 2019
pro Sociální služby města Hořice. V současné době je v tomto zařízení umístěn 1 obyvatel, který má trvalý pobyt
v naší obci.
Zastupitelé schválili závěrečný účet a účetní závěrku obce Holovousy za rok 2018 s výsledkem hospodaření
+ 3.306.463,53 Kč. A také účetní závěrku ZŠ a MŠ Chodovice za rok 2018 a odsouhlasili celoroční
hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chodovice.
Na obou zastupitelstvech bylo projednáváno zprovoznění vrtu, akumulace a úpravna vody pro závlahu
v lokalitě „Na plantáži“ pro VŠÚO Holovousy. Starostka řešila obavy
obyvatel i zastupitelů o vydatnost stávajících zdrojů vody se zástupcem
vodoprávního úřadu Města Hořice, do jehož působnosti toto rozhodování
patří a který vede řízení ohledně společného územního a stavebního
řízení a řízení o povolení k nakládání s vodami na vrt VŠÚO Holovousy.
To je řádně vyvěšeno na úřední desce obce a bylo možné ve lhůtě 15 dnů
k němu podat námitku. Dle zaslaného vyjádření Města Hořice-vodoprávní
úřad v řízení rozhoduje na základě předložených dokladů. Jedním z
dokladů předkládaných k povolení nakládání s podzemními vodami je
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. V předložené Závěrečné zprávě
hydrogeologického průzkumu z února 2019 je uvedeno, že "Navrženým
odběrem, který je nižší než v rámci realizované DČZ, nedojde k
ovlivnění využívaných jímacích objektů v okolí, ani vodních a na vodu
vázaných ekosystémů."
Dalším dokladem předkládaným do řízení je stanovisko správce povodí. Povodí Labe, státní podnik, který ve svém
stanovisku ze dne 24. 4. 2019 uvádí: "Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem
povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr
možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že
záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru." Tolik stanovisko
odborníků a pracovníků ORP Hořice, se kterým byli zastupitelé seznámeni.
Dne 18. 6. 2019 vydal Městský úřad Hořice - stavební úřad ROZHODNUTÍ na stavbu Chodníky k zastávkám
BUS podél silnice I/35 - Holovousy a schválil stavební záměr obce Holovousy. Rozhodnutí má platnost 2 roky.
Stavba je rozdělena do čtyř etap a je možná její dílčí realizace. Finanční prostředky na spolufinancování realizace
tohoto projektu budou hledány ve vypsaných dotačních výzvách.
Zlatuše Brádlová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Květnové a červnové téma „Hurá za černochy“ jsme si moc užívali. Vyráběli jsme
totemy, čelenky, trička, lapače snů a také indiánské náramky pro tatínky.
Muzikohraním jsme se přesouvali do Afriky a školou se ozývaly šamanské rytmy
bubnů. V červnu jsme malovali tatínky a začali se těšit na besídku ke Dni otců.
Besídka, která se uskutečnila 13. června v kostele, se moc vydařila. Naše indiánské
oblečení provázelo celou besídku.
Také týdenní stanování na hřišti v Holovousích se neslo tímto tématem. Navštívili
jsme Městské muzeum Hořice, učili se samostatnosti, vytrvalosti a odvaze. Ve
středu nás navštívily jednotlivé složky záchranného integrovaného systému.
Čekala nás zkouška zdatnosti, při které jsme dokázali, že si umíme poradit
s ošetřením zranění. Také jsme se seznamovali s prací policie a hasičů.

Ve čtvrtek jsme si zkoušeli na řece Javorce jízdu na kanoích a kajacích. Vyvrcholením večera i celého tábora byla
stezka odvahy, kterou si pro nás připravili starší žáci: Anička Trnková, Leontýnka Soukupová, Ivetka Štěrbová,
Terezka Škvrnová, Tomáš Vojtěch, Jiří Hrnčíř a Matyáš Fiutowski. Touto cestou ještě jednou děkujeme. Také
děkujeme všem rodičům za výborné koláče, bábovky, rolády a různé dobroty, které nám na naše stanování vozili.
Také děkujeme našim kuchařkám, které se o nás celý týden staraly a připravovaly různá překvapení v podobě
koláčů a nanuků. Děkujeme i za finanční dar panu Frýdovi.
Rozloučení s našimi páťáky a předškoláky se konalo v kostele ve čtvrtek 27. června v 15:30 hodin. Při této
příležitosti se rozdávalo i vysvědčení. Vyhodnotili jsme celoroční soutěže ve sběru bylin a také nejlepšího čtenáře.
Na závěr bych použila indiánské moudro, které bylo mottem našeho týdenního stanování.
„Když ráno vstaneš, poděkuj za ranní světlo, za svůj život a sílu. Poděkuj za jídlo a za radost za života. Jestliže
nevidíš důvod, proč bys měl děkovat, dávej vinu sám sobě.“Tekumseh; Šoniové
Přeji, ať je Vaše srdce klidné a šťastné po celé léto.
Za kolektiv školy Bc. Jana Landová

PÁŤÁCI SE LOUČÍ
Tato škola mi dala větší klid v duši a větší kontrolu vzteku.
Loučím se s touto školou.
Kristián Štelcík

Tato škola mi dala spoustu zážitků. Jezdili jsme na výlety,
tábor a lyžařský výcvik. Máme tady hodné paní učitelky.
Karolína Škvrnová

Tato škola mně dala spoustu kamarádů, hodně
zážitků a dobrodružství, hodné paní učitelky.
Dala mně hodně, budeš mně chybět.
Jakub Marx
Tato škola je velmi dobrá. Mám z ní spoustu
kamarádů a nechce se mně z ní odcházet.
Vendelín Šaršon
V této škole se mně moc líbilo a také učitelky
jsou moc hodné.
Ondřej Frýda

NOVINKY ZE ŠKOLKY
Léto se velkou rychlostí blíží a teplé dny nás už od samého rána lákají k pobytu venku.
Na konci února jsme se seznamovali s povoláním muzikanta. Trénovali jsme písničky, především pro naše malé
občánky, abychom je náležitě přivítali v naší malebné obci. K tomuto tématu jsme si prožili příjemné dopoledne při
tradičním „Muzikohraní“ v MŠ. Přelom dubna a května byl v duchu ševcovského řemesla. Děti se dozvěděly, co je
to šídlo a kopyto a že bota má jazyk. Sami si pak pomocí sešívačky a nůžek ušily botu z papíru. Některé byly tak
šikovné, že si vyrobily celý pár bot. V květnu jsme se seznámili také s povoláním řezníka a kuchaře s pekařem.
Děti připravily těsto a v domácí pekárně upekly výborný chléb, který všem moc chutnal. Byli jsme na exkurzi ve
školní kuchyni. Paní kuchařky dětem povyprávěly, jaké je jejich povolání. Tímto oběma našim výborným kuchařkám
děkujeme nejen za dobré jídlo, ale i čas, který této exkurzi věnovaly. Posledním povoláním a zároveň řemeslem
bylo krejčovství a i návrhářství oděvů. Děti se seznámily s krejčovskou pannou, navrhovaly dezény látek, vymýšlely
design triček, šatů i kalhot a vyzkoušely si textilní koláž. Mohly si prohlédnout šicí stroj i overlock.
Náš projekt „Zlaté české ručičky“ je u konce. Posledním povoláním je ekologické téma věnované všem, kteří se
podílejí na ekologickém zpracování odpadů. Povídali jsme si vše o třídění odpadů - jak a proč. Snažili jsme se na
hřišti, v lese i u rybníka chovat obezřetně, chránit vše živé a pozorovat, naslouchat a cítit vše kolem nás.
V polovině května nás ve školce navštívila klinická logopedka paní Lacinová. Pomocí povídání a her se dětem
snažila rozmotat jazýčky. Moc děkujeme za její péči a MAS Podchlumí za nejednu dobrou akci v rámci projektu
MAP.
Červen jsme započali v duchu oslav.
Hned první týden jsme s budoucími školáky strávili odpoledne i celou noc ve školce. Děti měly za úkol
spolupracovat a společně hledaly v lese indície, které je měly někam zavést. Po opékání buřtů a naplnění bříšek
se začalo stmívat. Děti přečetly indicie, které je dovedly do večerní školy, kde pomocí čelověk a plánků hledaly
poklad. Ukázalo se, že naši budoucí školáci nemají jen zlaté české ručičky, ale i chytré hlavičky. Spolupráce se
podařila a poklad byl nalezen. Když jsme se večer ukládali ke spánku, všichni byli dobře naladění a říše snů přišla
dřív, než řeknete „švec“. Všechny děti byly statečné a jsou připravené jít po prázdninách do školy :o)
Letos jsme chystali besídku k oslavě Dne otců. Na maminky jsme taky nezapomněli. Byl to těžký úkol, protože
některé děti sužovaly nemoci a neměly dostatek času trénovat. I přes to jsme to zvládli a snad jsme tatínky i
maminky potěšili.

Dne 11. června jsme se vydali na celodenní výlet do Jičína. Podívali jsme se do Rumcajsovy ševcovny, vyšli jsme
spoustu schodů na věž, podívali jsme se do muzea na výstavu Orbis Pictus Play, odkud se nikomu z nás nechtělo
ani odejít. Udělali jsme si piknik v parku a také si zazpívali. Myslíme, že se nám výlet moc povedl. Děti byly ještě
druhý den nadšené a vyprávěly si o zážitcích.
Ve středu 19. 6. 2019 jsme se připojili ke stanujícím školákům, na které čekalo velké překvapení - Den s IZS. Děti
se dozvěděly, jak mohou pomoci, když potkají zraněného, ale i naopak, co nesmí udělat. Vyzkoušeli jsme si uhasit
požár. Městská policie nám ukázala, jak těžké je povolání policisty a páni
hasiči nám i zahoukali, zablikali a zatroubili na rozloučenou. Bylo to
dopoledne plné zážitků. Děkujeme školákům a paní učitelkám ze školy,
že jsme se u jejich stanu mohli občerstvit. Protože čas letěl jako voda,
utíkali jsme zpět do školky a s velkým zpožděním dorazili na oběd.
Trpělivé paní kuchařky nás i přes pozdní příchod zahrnovaly úsměvy.
Všechny děti moc chválíme za běh od Vagónu ke školce :o)
Dne 21. 6. 2019 v 17 hodin nás čekala závěrečná oslava k zakončení
projektu „Zlaté české ručičky“. Rodiče se s dětmi mohli těšit na výstavu
prací dětí, interaktivní koutky, opékání buřtů, promítání fotografií ze
školky a kdo chtěl, tak si mohl postavit stan na zahradě a přespat v něm
do rána :o)
Poslední akcí tohoto školního roku bylo ve čtvrtek 27. 6. 2019 v 15:30 hodin slavnostní rozloučení s budoucími
školáky v kostele. Naše nejstarší děti si pro rodiče i paní učitelky přichystaly krátké představení, moc jsme se těšili.
V pátek 28. 6. 2019 si řekneme poslední „na shledanou“ před prázdninami a v 12:00 hodin. se budova uzavře a
bude celé dva měsíce v rukou řemeslníků. My se budeme v září těšit do školky, která bude díky zlatým českým
ručičkám určitě moc krásná :o) Krásně prožité letní dny plné úsměvů a pohody přejí
Vaše učitelky MŠ

HASIČI
V neděli 5. května se u nás v Holovousích ve sportovním areálu uskutečnilo setkání přípravek nejen z
Královéhradeckého kraje. Na hřišti se sešlo 12 družstev přípravek. Své dovednosti děti předvedly v závodu požární
všestrannosti, ve štafetě dvojic a v požárním útoku. Všechny děti si domu odvážely zlaté medaile. :)
V sobotu 11. května se konala okrsková hasičská soutěž ve Vojicích. V dopoledních hodinách se mezi sebou utkala
družstva mužů a žen. Běhal se požární útok a štafeta 4x100m. Muži vybojovali druhé místo a ženy první místo, obě
družstva postoupila na okresní kolo do Jičína. Gratulujeme. Ve dnech 31. května až 2. června se konalo v Miletíně
okresní kolo hry Plamen. První horké dny letošního roku jsme si užili náramně :). Během dvou dnů děti soutěžily v
pěti disciplínách. A jak to všechno dopadlo? Mladší děti mě udělaly velikou radost, umístily se na třetím místě z 16
družstev, starší děti vybojovaly druhé místo s postupem do krajského kola z 19 družstev. V neděli mezi sebou
soutěžili dorostenci, od nás přijel Máťa Bartoníček, který se umístil na 1. místě, David Sedlatý na 4. místě, Lucka
Vojtěchová na 4. místě. Všem moc gratuluji. Dne 8. června byly okresní závody v Jičíně na stadionu. Soutěžilo 9
družstev žen a 12 mužů. Běhala se štafeta 4x100 m, 100 m s překážkami a požární útok. Ženy si odvážely 6. místo
a muži 5. místo. O víkendu 15. -16. června proběhlo v Trutnově a Malých
Svatoňovicích krajské kolo hry Plamen. Děti soutěžily v šesti
disciplínách požární útok, štafeta dvojic, štafeta 4x60 m, požární útok
CTIF, štafeta CTIF a závod požární všestrannosti. Bylo to velmi náročné,
počasí se měnilo každou chvíli. Starší žáci si domů odváželi 6. místo.
Gratulujeme. O týden později v sobotu 22. června byla netradiční dětská
hasičská soutěž u nás ve sportovním areálu, sešlo se neuvěřitelných 24
družstev od přípravky přes mladší žáky až po starší žáky. Jak už je u
nás tradicí, děti vybíhají na požární útok z lavic a přípravka z lehátek, při
běhu si děti zapínají helmy a pak probíhá klasický požární útok. Štafeta
tentokrát byla zaměřena na záchranu obyvatel z „Holovouského
expressu“. Velitel musel určit, kdo z obyvatel je nejméně zraněný a kdo nejvíce a pak povolal tříčlenné družstvo a
to se postaralo o ošetření a přenesení do označené zóny. U obou disciplín se sečetly body a byl určen vítěz.
Přípravky si na krku odnesly zlaté medaile, mladší žáci se umístili na 6.místě a starší žáci na 1. a 4. místě. V
odpoledních hodinách jsme se přemístili z hřiště za vagón a tam jsme už připravovali všechno na Zatoulaný
hasičský bál. Tančilo se a zpívalo až do ranních hodin. Celá sobotní akce dopadla na jedničku. Chtěla bych
poděkovat všem, kdo nám pomohl se sobotní akcí. Přeji nám všem o letních prázdninách spousty zážitků, hodně
sluníčka a odpočinku.
Petra Baliharová

SETKÁNÍ PŘÍPRAVEK - HOLOVOUSY 2019
Setkání Přípravek sborů dobrovolných hasičů za podpory Královéhradeckého
kraje.
V neděli 5. 5. 2019 si daly v Holovousích, v krásném sportovním areálu,
dostaveníčko děti předškolního věku, tedy od 2 do 6 let, které jsou evidovány ve
sborech dobrovolných hasičů.
Na startovní čáry se postavilo 105 dětí ze sborů okresu Jičín a 4 hosté, 2 z okresu
Hradec Králové 2 z okresu Náchod. Jmenovitě, hosté z okresu Hradec Králové
Chlumec nad Cidlinou a Nepolisy z okresu Náchod Bohuslavice nad Metují a
Zvole, z okresu Jičín domácí Holovousy, Miletín, Osek, Ostroměř, Třebovětice, Valdice, Vidochov a Vrchovina.
Děti soutěžily v upravených disciplínách branného závodu, kde poznávaly 5. topografických značek, při střelbě
mělo každé dítě hod na cíl, v uzlování dle výběru uvázat uzel, na kontrole první pomoci si děti zopakovaly tísňová
čísla záchranky, policie a hasičů, na stanovišti Požární ochrana děti určovaly jednu z 5ti. grafických značek
technických prostředků.
Štafeta dvojic proběhla dle Pravidel hry Plamen, ale největší úspěch měla disciplína Požární útok s vodou na terče,
samozřejmě s pomocí dospělého vedoucího.
Proběhla zde krásná ukázka dětí z Chlumce nad Cidlinou, zásah u dopravní nehody, kde auto srazilo cyklistu. Děti
musely zavolat hasiče, poskytnout první pomoc zraněnému cyklistovi a řidiči auta, další ukázka byla dětí
z Bohuslavic nad Metují a to jednotlivé úseky soutěže TFA.
Kdo v chladném počasí vyhrál? Všechny děti, které přijely na toto setkání! Každé děcko si odneslo malou pozornost
a hlavně medaili. Setkání si užili i dospělí, byla to opravdu krásná podívaná na tyto špunty. Děkujeme touto cestou
Královéhradeckému kraji, SDH Holovousy a obci Holovousy za poskytnutí zázemí při této akci OSH Jičín.
Eva Steinerová, starostka OSH Jičín

„NOC KOSTELŮ“ POPRVÉ V CHODOVICKÉM KOSTELE
Dominantou naší obce je zajisté kostel sv. Bartoloměje, který slouží ke společenským a obecním účelům. Jelikož
letošní rok je jeho významným datem, chtěli jsme přiblížit všem spoluobčanům historii této památky. Výročí 525 let
slaví kostelní zvon a první písemná zmínka o kostele je z roku 1389. Proto jsme pozvali zkušeného pana profesora
Štěpánka, který návštěvníky seznámil s historií a zajímavostmi kostela. Poutavá a zajímavá beseda byla proložena
hrou na varhany v podání nadaného Filipa Šťovíčka. Poté byla zájemcům umožněna prohlídka zvonice a vzácného
zvonu. Prohlídku doplnil Zdeněk Novotný zazvoněním. Do prostor kostela byla nainstalována také výstava
fotografií, které připomínají historii a obnovu našeho krásného kostela. Věřím, že podvečer 25. května potěšil
všechny návštěvníky.
ledol

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 26. května jsme přivítali s paní starostkou nové občánky naší obce. S krásným
programem vystoupily děti z mateřské i základní školy Chodovice se svými paní
učitelkami. Po programu předaly malým kamarádům dárečky a pohoupaly je v kolébce.
Rodiče se na památku podepsali do kroniky obce a obdrželi malou pozornost. Velice
rádi jsme přivítali do rodiny občanů naší obce Petra Stříhavku, Kristýnu Soukupovou,
Ladislava Vychytila, Lilianu Fišerovou, Jakuba Kadečku, Kvido Svobodu, Šimona
Jiráska, Štěpánku Hůzovou, Viktorii Pidrmanovou a Zuzanu Strážnovskou. Přejeme
našim nejmenším do života hodně zdraví, lásky a nekonečně mnoho krásných chvil se
svými rodiči.
Za Sbor pro občanské záležitosti L. Doležalová

„DO SRDCE SE TI DÍVÁM“
nesl název červnového koncertu ženského flétnového souboru Pifferaios a mužského sboru Toni dei Signori. Dech
beroucí skladby různých kultur a žánrů rozezvučely prostory kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích. Koncert byl
silným emočním zážitkem, který byl odměněn bouřlivým potleskem.
ledol

DĚTSKÝ DEN PLNÝ KOUZEL
Místní děti oslavily svůj „ velký den“ tajuplnou cestou, na které je čekaly
kouzelné bytosti s úkoly a kartičkami, ze kterých si složily svůj Lexikon kouzel.
Na začátku u hodných kořenářek děti vypily z vlastnoručně vyrobených kalíšků
kouzelný lektvar, aby měly dost síly na cestu. Druhé zastavení bylo u Bludných
kořenů, které jim zavázaly oči a děti tak podle provázku prošly přes krkolomné
překážky. Třetí zastavení bylo u Rusalek, kde děti procházely bosou nohou přes
kamínky, šišky, piliny, seno, písek a na závěr si vycachtaly nožky v rybníku. Na
čtvrtém zastavení čekal Pidimužík, který si připravil zkoušku v zatloukání
hřebíků a šroubování. Pátou zkouškou lákala Čarodějnice na zaříkávadla a kouzelné formulky. Tam museli všichni
dávat velký pozor, aby je nekousl pavouk nebo had. Brrrrr! Poslední zastavení bylo u Moudronosa, který měl
připravené záludné úkoly a otázky z říše pohádek. Pokud malí cestovatelé zvládli celou cestu kouzel, navlékli
kartičky na provázek a složili svůj vlastní Lexikon kouzel, byl jim odměnou sladký perníček s poukázkou na nanuk.
Dobroty rozdávala hodná Čarodějnice. Odpoledne zpestřila Lověna z Dobré Vody, která tradičně připravuje pro
děti zábavné aktivity z lesního prostředí. Velmi děkuji všem s přípravou dětského dne – Elišce Andrejsové, Pétě
Baliharové, Kátě Baudyšové, Heleně Kráčmarové, Aničce, Lucce, Katce a Honzovi Vojtěchovým. Dále Lověně
Dobrá Voda a za finanční podporu Obci Holovousy. Všichni jsme si páteční odpoledne s dětmi užili.
ledol

NECKYÁDA A HURÁ NA PRÁZDNINY
V sobotu 29. června 2019 se na rybníku v Chodovicích bude konat již 9. ročník NECKYÁDY. Děti i dospěláci, kteří
máte rádi legraci, přijďte s plavidlem, se kterým se budete moci na našem rybníku pochlubit. Soutěže budou
probíhat ve vodě i na suchu a soutěžit budou moct i Ti, kteří přijdou bez
plavidla. Od 14:00 hodin bude dán prostor na hladině rybníka plavidlům,
které se předvedou ve své rychlosti a kráse. Diváci pak svým hlasováním
mohou rozhodnout, které z plavidel je nejhezčí. Soutěžit budeme i bez
plavidel. Čekat na Vás bude štafeta dvojic kolem rybníka, která bude plná
zajímavých úkolů a překážek. Pro odvážné nebudou chybět ani soutěže na
lávce. Občerstvení po celé odpoledne i večer je zajištěno. Živá hudba
v podání pana Němečka z Ostroměře nám pak zpříjemní večerní posezení
pod pergolou U Vagónu, kde bude prostor i k tanci. Přijďte prožít zábavné
odpoledne i večer s příjemnou hudbou a zahájit tak letošní prázdniny.

pš

TRADIČNÍ POUŤOVÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Sdružení fotbalistů Chodovousy Vás srdečně zve na 23. ročník již tradičního pouťového turnaje v malé kopané na
hřišti U Vagónu – 17. srpna 2019 od 8:30 hodin.
Předběžně je potvrzených 5 mužstev:
1. Chodovousy – místní borci
2. Stará garda – vysloužilé hvězdy místního formátu
3. Baťák Hořice – tým kolem pana X z Holovous
4. Návrat Džambulky – hořické Déčko
5. Rumpr cimpr campr – soubor bývalých fotbalistů z okolí Hořic
6. Polední tým je stále ještě v jednání
Novou tradicí posledních let se stal ještě jeden, speciální match, kde se utkají místní borci a borky z řad hasičů a
fotbalistů veteránů. Zkrátka se máte na co těšit! Přijďte podpořit své oblíbené hráče a známé, dát si vychlazené
pivo, místní speciality Vagónu a užít si celodenní zábavu. Počasí je klasicky objednané. Fotbalu ZDAR!
Dodik

TŘETÍ VÝZVA VYHLÁŠENA!
Podnikáte v nezemědělských činnostech nebo jste vlastníkem lesa? Právě pro Vás je tu vyhlášena v pořadí již třetí
výzva z Programu rozvoje venkova do dvou oblastí:
Rozvoj nezemědělského podnikání
Rekreační funkce lesa.
Celkem máme na tuto výzvu vyhrazen 1 mil. Kč. Příjem žádostí bude probíhat do 15.7.2019. Neváhejte s námi
konzultovat Vaše projektové záměry! Sídlíme v budově OÚ v Holovousích. Více informací naleznete na
www.maspodchlumi.cz.
Ing. Tereza Šubrtová

POZVÁNÍ NA 13. ROČNÍK POUŤOVÉHO JARMARKU
Milí spoluobčané, srdečně Vás zveme na již 13. ročník Pouťového jarmarku
Slavnosti sv. Bartoloměje. Pouťová veselice začne v sobotu 24. srpna
zábavou pod otevřenou oblohou ve sportovním areálu U Vagónu, k tanci i
poslechu zahraje kapela POKROK od 20:00h – 02:00h. V neděli 25. srpna
začínáme v 11:00h poutní mší svatou v kostele sv. Bartoloměje v
Chodovicích. Kulturní program pro děti i dospělé bude pokračovat od 13:00h
v kostele i v jeho prostranství. Každého návštěvníka u vchodu přivítá pan
flašinetář. Děti se mohou těšit na pana Theimera- kejklíře, klauna a
kouzelníka v jedné osobě a na pohádku loutkového divadla louTKA. Pro
všechny zahraje během celého odpoledne jarmareční těleso Nešlapeto a v
kostele rozezvučí varhany pan Jaroslav Uhlíř. Závěrečná tečka, na kterou si
musíte počkat, je představení divadelního spolku Blsko. Také nebude chybět
pouťový jarmark od kostela k farské zahradě, na které budou již od pátku v
provozu pouťové atrakce. Všichni jste srdečně zváni!
ledol

XII. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ ZNAČKY
PODKRKONOŠÍ REGIONÁLNÍ PRODUKT®
MAS Podchlumí, z.s., Podzvičinsko, z.s a MAS Královédvorsko vyhlašují již XII. Výzvu na
předkládání žádostí o udělení značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®. Smyslem
značky, kterou producent umístí na své výrobky, je podpořit úsilí a podnikavost místních
producentů a zároveň ukázat, co zajímavého náš region nabízí a čím disponuje.
Certifikovat se mohou výrobky a produkty zemědělské a přírodní, potravinářské, řemeslné a umělecké. Žádosti o
udělení značky je třeba odevzdat nejdéle do 23. srpna 2019. Certifikace proběhne v září a noví držitelé značky
budou tradičně představeni počátkem října na Slavnostech holovouských malináčů.
Víte o šikovném řemeslníkovi, zemědělci? Jste producent a máte zájem dozvědět se o značkách regionálních
produktů více? Pak nabízíme informace na www.regionalni-znacky.cz nebo www.maspodchlumi.cz. Rozšiřte
rodinu již 40 výrobků a produktů. Pro více informací také tel. 739 727 827 Zdeňka Novotná.
Zdeňka Novotná

PODZIMNÍ VÝLET NEJEN PRO SENIORY
Tradicí v naší obci se stal „podzimní výlet nejen pro seniory“, který připravuje
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) společně s cestovní kanceláří Hoška
Tour a oblíbeným průvodcem Tomášem Horákem. Letošní cestování
připadne na sobotu 14. září. Plánů na výlet je několik a jsou ve fázi řešení.
Podrobnější informace naleznete v srpnovém čísle Zpravodaje. Budeme se
těšit na všechny zájemce.
ledol

PRANOSTIKY

NÁPIS „U VAGÓNU“

červenec
Z které strany Jakub fouká, v té straně bude drahá mouka.
Svatá Anna sluncem požehnává.
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.

Sportovní areál u vagónu….tento název se nese
obcí už několik let. A tak se začátkem letošního
roku nechal udělat nápis s názvem „U Vagónu“.
Tu vyrobil Bořek Šubrt ve spolupráci s Honzou
Svobodou, který nakreslil návrh a vytvořil
šablony pro výrobu. Za to jim velice děkujeme.

Srpen
Na sv. Vavřince první zelí do hrnce.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Když srpen z počátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje.

Přejeme všem dětem a rodičům,
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Vladimír Beneš,
Marta Buštová,
Marie Truhlářová,

83 let
85 let
88 let

krásné a veselé prázdniny.
Hodně sluníčka a neopakovatelných zážitků.

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Zemřel
Ing. Jaromír Musil z Holovous

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•
•
•
•

•
•

Neckyáda na rybníku v Chodovicích – začátek od 14:00 hodin a večer posezení s hudbou pod
pergolou U Vagónu od 18:00 – 24:00 hodin
17. 08.
Chodovouský turnaj v malé kopané – na hřišti U Vagónu
24. 08.
Pouťová zábava – ve sportovní areálu U Vagónu – živá hudba od 20:00 – 02:00 hodin
25. 08.
Slavnosti sv. Bartoloměje – v 11:00 hodin poutní mše svatá v kostele, od 13:00 hodin bohatý
kulturní program pro děti i dospělé v prostranství kostela, pouťový jarmark od kostela k farské
zahradě, na které budou již od pátku v provozu pouťové atrakce.
14. 09.
Výlet nejen pro seniory
Od 1. 07. do 14. 07. 2019 – bude kancelář a knihovna obecního úřadu uzavřena z důvodu čerpání dovolené.
29. 06.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezké léto!
• Úřední hodiny obecního úřadu Holovousy jsou pondělí 8:00 – 12:00 hodin a úterý 15:00 – 17:00 hodin.
• Výpůjční doba knihovny pondělí 8:00 – 10:00 hodin, úterý 15:00 – 17:00 hodin, čtvrtek 8:00 – 10:00 hodin.
Svoz popelnic: modrá známka (týdenní) každé úterý, červená známka (kombinovaná) léto 1x za 14 dní – 9.
7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., zelená známka (1x za 14 dní) – 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., žlutá známka (měsíční) – 9. 7.,
6. 8., 3. 9., oranžová známka (rekreační) léto 1x za 14 dní – 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., černé pytle na směsný
odpad – svoz každé úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – každé 1.úterý v měsíci - 2. 7., 6. 8., 3. 9.
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